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UCAPAN TERIMA KASIH 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Agung, karena berkat nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, 

akhirnya karya tulis saya yang berjudul “Perempuan Aceh terhadap pelaksanaan 

Qanun Hukum Jinayat di Kota Langsa” ini dapat terselesaikan. Saya menyadari 

bahwa selesainya karya tulis ini bukanlah kemampuan kecerdasan saya, 

melainkan karena kebaikan Allah SWT yang memeberikan rahmat-Nya dan 

kemudahan di setiap penyelesaian dalam hal tak terduga lainnya, sungguh engkau 

yang Maha Penguasa Ya Rabb. Shalawat dan salam juga tidak pernah lupa saya 

sampaikan kepada sang pembuat rindu ingin bertemu pada setiap umatnya yakni 

Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, semoga kelak saya 

mendapatkan syafa’at dari beliau. 

Saya ucapkan terimakasih saya kepada Pembimbing I saya bapak 

Dr.Hidayat, M.Si atas kritikan yang membuat saya bangkit dari keterpurukkan 

dalam penyelesaian tulisan saya, pembimbing yang sangat memperhatikan 

mahasiswanya, walaupun saya sering kelewatan bercandanya, saya mohon maaf 

pak. Terimakasih pak atas ilmu yang telah bapak tularkan kepada saya 

Ucapan terimakasih saya kepada Pembimbing II saya bapak Prof.Dr. 

Bungaran Antonius Simanjuntak, yang telah memotivasi saya dalam 

menyelesaikan tulisan saya, yang merelakan waktunya untuk hadir kekampus, 

walaupun hanya untuk membimbing saya, terimakasih sudah memotivasi saya 

kuat membaca buku, terimakasih juga kata-kata “kamu harus kerja keras” jujur 

saya meneteskan air mata ketika sya mendengar motivasi bapak, terimakasih juga 

sudah memudahkan jalan saya pak. 

Terimakasih kepada ketua Program Studi Antropologi Sosial bapak 

Dr.Phill.Ichwan Azhari,MS yang telah memberi semangat kepada saya serta 

rekan-rekan untuk menyelesaikan Tugas Akhir kami, melihat semangat bapak 

untuk kami segera menyelesaikan ini. Terimakasih sudah menjadi ketua Program 

Studi yang sangat baik buat kami, tidak dapat di untai kata-kata ini pak. 
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Terimakasih untuk Prof.Dr.Syawal Gultom,M.Pd selaku Pimpinan 

Universitas Negeri Medan dan sudah bersusah payah membangun Universitas 

Negeri Medan menjadi Universitas yang lebih berkarakter dan bermartabat. 

Terimakasih juga saya ucapkan kepada Direktur Pascasarjana Unimed, 

Prof.Dr.Bornok Sinaga, M.Pd, telah membantu kelancaran administrasi penunjang 

tulisan ini, terimakasih juga untuk personil biro pascasarjana. 

Untuk Dr.Ratih Baiduri,M.Si selaku salah satu narasumber dan penguji 

dalam tulisan ini. Arahan yang sangat fokus serta kritikkan yang sangat 

membangun dalam bentuk tulisan, teknik penulisan, dan bahan bacaan saya, 

terimakasih telah berbagi ilmu dari Perguruan Tinggi terkenal yang pernah ibu 

jalani. 

Untuk Dr. Esi Emilia, M.Si selaku narasumber dan penguji dalam tulisan 

ini. Arahan dan kritikan ibu sangat membangun karya tulis ini menunjukkan 

masih kurangnya saya dalam memperhatikan tulisan saya. 

Untuk Dr.Fikarwin Zaska, M.Ant selaku narasumber dan penguji dalam 

tulisan ini. Terimakasih atas cengkrama serta bertukar fikiran, terkesan seperti 

mengobrol biasa, tapi memberikan ilmu dengan caranya bapak sendiri dan mudah 

saya fahami,cerita kena ketulisan saya, terimakasih sudah memberikan 

rekomendasi buku yang sangat berarti bagi tulisan saya, dan kiriman jurnalnya 

pak. 

Selanjutanya terimakasih buat teman seangkatan Ansos 2014, ayu, bu 

Asyiatir, Bang Darmadi, Bang Darwin, Bang Ismail, Bang Zanri, Septian, Pak 

Maruli, Bu Siti, Bu Erni, Reni. Terimakasih canda tawa, diskusi serta semangat 

untuk menyelesaikan tulisan ini. 

Terimakasih juga untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Pendidikan 

Antropologi Unimed yang selalu memberi semangat, dukungan, serta motivasi 

yang sangat berarti bagi saya. Terimakasih untuk Bu Puspitawati, Bu Trisni 

Andayani, Bu Sulian Eko mila buat tukar fikirannya. Serta Bu Nurjannah yang 

telah memberikan saya pinjaman banyak buku untuk tulisan saya. Terimakasih 

buat kerabat Antropologi angkatan 09 semoga kalian juga tertular untuk 

melanjutkan pendidikan lagi, terimkasih buat kakak serta abang stambuk, bang 
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dedi udah memberikan banyak saran kepada kami, serta adik-adik stambuk yang 

sudah memberikan semangat.  

Teristimewa buat My Future Husband Tri Adi Syahputra Saragih yang 

sudah memberikan motivasi, semangat yang sengat berarti bagi penulis. 

Terimakasih juga atas cinta, kasih dan sayang serta doa untuk dapat 

menyelesaikan tulisan ini. Dan banyak lagi yang tidak mampu dituliskan satu 

persatu di tulisan ini, dan semoga kesehatan, kesuksesan, rezeki menhampiri kita, 

dan tulisan ini aku persembahakan untuk menyegerakan kita dalam 

menyempurnakan agama. 

Ucapan terimakasih yang sebenarnya tidak mampu untuk diucapkan saja 

dalam saja tulisan ini untuk kedua orang tua yang begitu hebat ayahanda Selamat, 

S.Pd dan ibunda Rita, yang telah membesarkan saya hingga S2, entah bagaimana 

saya harus membalas ini semua kepada orang tua yang begitu hebat ada dalam 

hidup anak-anaknya. Walapun mereka sendiri tidak bersekolah tinggi, terimakasih 

atas motivasi buat ayah yang selalu memotivasi, dan kecemasan untuk tidak 

mampu penulis menyelesaikan tulisan ini tepat waktunya, semoga kesehatan serta 

rezeki yang berlimpah terus hadir menghampiri kedua orang tua saya. 

Untuk yang terakhir, pelukkan hangat dan cinta untuk adinda-adinda 

kakak tercinta. Buat ansrinsyah semoga kamu bisa menyelesaikan kuliah mu 

dengan baik sekolah lah setinggi mungkin, karena kamu lah orang pelindung 

keluarga kita kelak, buat Mahjati zakirah, Akifa Izzatunnisa, semangat kalian 

untuk sekolah untuk kakak semangat untuk menyekolahkan kalian seperti kedua 

orang tua menyekolahkan kakak setinggi mungkin. Semoga kakak bisa jadi 

contoh buat kalian nantinya. 

 

Medan,    April 2016 
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